
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 

Цикл професійної та практичної підготовки  
Загальна кількість годин та кредитів становить 240 годин, 8 кредитів 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння глибоких теоретичних знань 

про природу інвестиційних процесів, роль інвестиційної діяльності в макро - 
та мікроекономічному середовищі, сутність, структуру та інфраструктуру 

інвестиційного ринку, етапи розвитку, структуру і функції; взаємозв’язок 
різних форм інвестиційної діяльності в процесі життєвого циклу підприємств 
аграрного сектора економіки; організацію і технологію інвестиційної 

діяльності та її особливості в системі АПК України; основні нормативні та 
законодавчі акти регулювання інвестиційної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із 
новітньою теорією та сучасною практикою інвестиційної діяльності 

підприємств, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток; 
набуття студентами навичок аналізу інвестиційних процесів на 

підприємствах; здійснювати оцінку інвестиційної привабливості; 
користуватись законодавчими актами, нормативними документами, які 

регулюють інвестиційну діяльність; аналітично оцінювати інвестиційне 
середовище суб’єкта підприємницької діяльності; професійно опрацьовувати 

загальні схеми життєвого циклу інвестиційних проектів; здійснити 
розрахунок потреби в інвестиційному капіталі; визначити грошові потоки від 
інвестиційної діяльності; володіти методами оцінки ризиків та ефективності 

інвестиційних проектів, що забезпечить «об'ємне бачення» ситуації;  
виявляти й аналізувати об’єктивні закономірності в розвитку  інвестиційних 

процесів світової та вітчизняної економіки; орієнтуватися в проблемах 
сучасної інвестиційної теорії, порівнювати альтернативні теоретичні підходи 

та приймати самостійно виважені рішення з реалізації актуальних 
господарських задач на практиці; визначати оптимальну структуру джерел 

інвестиційних ресурсів, розраховувати їх вартість. 
Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 
Тема 2. Інвестиційний ринок 

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності 
Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту 



Тема 5. Ризики інвестиційного проекту 
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій 

Тема 7. Інновації як об’єкт інвестування 
Тема 8. Фінансові інвестиції 
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу 

Тема 10. Державне   регулювання інвестиційної діяльності та залучення 
іноземних інвестицій 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» стн 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

 

Цикл професійної та практичної підготовки  
Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин, 6 кредитів 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння глибоких теоретичних знань 

про природу інвестиційних процесів, роль інвестиційної діяльності в макро - 
та мікроекономічному середовищі, сутність, структуру та інфраструктуру 

інвестиційного ринку, етапи розвитку, структуру і функції; взаємозв’язок 
різних форм інвестиційної діяльності в процесі життєвого циклу підприємств 
аграрного сектора економіки; організацію і технологію інвестиційної 

діяльності та її особливості в системі АПК України; основні нормативні та 
законодавчі акти регулювання інвестиційної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із 
новітньою теорією та сучасною практикою інвестиційної діяльності 

підприємств, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток; 
набуття студентами навичок аналізу інвестиційних процесів на 

підприємствах; здійснювати оцінку інвестиційної привабливості; 
користуватись законодавчими актами, нормативними документами, які 

регулюють інвестиційну діяльність; аналітично оцінювати інвестиційне 
середовище суб’єкта підприємницької діяльності; професійно опрацьовувати 

загальні схеми життєвого циклу інвестиційних проектів; здійснити 
розрахунок потреби в інвестиційному капіталі; визначити грошові потоки від 
інвестиційної діяльності; володіти методами оцінки ризиків та ефективності 

інвестиційних проектів, що забезпечить «об'ємне бачення» ситуації;  
виявляти й аналізувати об’єктивні закономірності в розвитку  інвестиційних 

процесів світової та вітчизняної економіки; орієнтуватися в проблемах 
сучасної інвестиційної теорії, порівнювати альтернативні теоретичні підходи 

та приймати самостійно виважені рішення з реалізації актуальних 
господарських задач на практиці; визначати оптимальну структуру джерел 

інвестиційних ресурсів, розраховувати їх вартість. 
Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 
Тема 2. Інвестиційний ринок 

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності 
Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту 



Тема 5. Ризики інвестиційного проекту 
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій 

Тема 7. Інновації як об’єкт інвестування 
Тема 8. Фінансові інвестиції 
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу 

Тема 10. Державне   регулювання інвестиційної діяльності та залучення 
іноземних інвестицій 

 


